EDITAL DE RECRUTAMENTO PARA PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO DA LAZU

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A Lazu considera o Serviço Voluntário uma atividade prática, não remunerada, com
objetivos cívicos, educacionais, culturais, científicos, recreativos, assistenciais e de
saúde.
1.1 O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
1.2 Denominam-se prestador de Serviço Voluntário (PSV), toda pessoa
física que aderir ao serviço voluntário;
1.3 A prestação dos serviços será formalizada através de documento
denominado Termo de Adesão, celebrado entre a Lazu e o voluntário, nele
constando as condições do seu exercício.

II – O PROGRAMA
O Programa de Voluntariado da Lazu abre vagas para produção voluntária
de conteúdos paradidáticos para o ensino médio. São 24 vagas distribuídas em
diversas áreas do conhecimento, que são baseadas nas atualizações recentes do
BNCC – Base Nacional Curricular Comum – e nos componentes curriculares de
exames e vestibulares.
III – O OBJETIVO
O Programa de Voluntariado tem como objetivo produzir conteúdos para a
plataforma Lazu Odyssey, que objetiva melhorar o ensino médio brasileiro, bem

como reduzir desigualdades, oferendo igualdade de oportunidades para os
estudantes de todas as rendas e classes.
A plataforma visa inovar em tecnologia, através do uso de ciência de dados
estatísticos para personalizar o ensino com base no perfil do usuário, e também
em conteúdo, através do uso de design educacional e da aplicação de
metodologias inovadoras e ágeis, tanto na sala de aula e nos processos de ensinoaprendizagem, quanto fora da mesma, no estudo individual. Tudo isso, sendo
oferecido através de uma aplicação gratuita para dispositivos Android e com
pretensões futuras de expansões para outras plataformas.
Além disso, este desenvolvimento visa solucionar problemas como a falta
de materiais didáticos em escolas públicas ou até mesmo a falta de poder
aquisitivo por parte dos estudantes de escolas privadas, bem como reduzir a
defasagem e inovar nos processos de ensino.
IV – DAS VAGAS
O Programa oferecerá vagas para produtores de conteúdos voltados para
o ensino médio brasileiro. Com isso, podem participar do processo:
1.1 moradores do munícipio de Manaus e região metropolitana;
1.2 estudantes universitários, maiores de 18 anos, preferencialmente de
cursos de licenciatura e/ou das áreas citadas em cada uma das vagas
abaixo, que estudam em IES – Instituições de Ensino Superior – públicas ou
privadas do estado do Amazonas;
1.3 graduados, maiores de 18 anos, em cursos de licenciatura e/ou áreas
citadas em cada uma das vagas abaixo
Além disso, são desejáveis dos candidatos: capacidade de trabalho em
equipe, bom relacionamento interpessoal, proatividade e também interesse pela
área de atuação.
Sendo assim, serão 24 vagas para dispostas 13 áreas de atuação, que
deverão seguir a seguinte formatação:

ÁREA DE ATUAÇÃO

PÚBLICO-ALVO

VAGAS

Atualidades
(Jornalismo)

Graduandos ou graduados dos cursos de
Jornalismo, Relações Públicas ou afins;

02

Ciências Biológicas

Graduandos ou graduados do curso de
Ciências Biológicas (bacharelado ou
licenciatura) ou afins;

02

Física

Graduandos ou graduados do curso de
Física ou Engenharias;

02

Geografia

Graduandos ou graduados do curso de
Geografia (bacharelado ou licenciatura) ou
afins

02

História
(História do Brasil)

Graduandos ou graduados do curso de
História (bacharelado ou licenciatura) ou
afins

02

História
(História Geral)

Graduandos ou graduados do curso de
História (bacharelado ou licenciatura) ou
afins

02

Língua Inglesa

Graduandos ou graduados do curso de
Letras – Literatura e Língua Inglesa ou afins

01

Língua Espanhola

Graduandos ou graduados do curso de
Letras – Literatura e Língua Espanhola ou
afins

01

Língua Portuguesa
(Gramática)

Graduandos ou graduados do curso de
Letras – Língua e Língua Portuguesa
(bacharelado ou licenciatura) ou afins

02

Língua Portuguesa
(Literatura)

Graduandos ou graduados do curso de
Letras – Língua e Língua Portuguesa
(bacharelado ou licenciatura) ou afins

02

Língua Portuguesa
(Redação)

Graduandos ou graduados dos cursos de
Letras – Língua e Língua Portuguesa,
Jornalismo, Ciências Sociais ou afins

01

Matemática

Graduandos ou graduados dos cursos de
Matemática (bacharelado ou licenciatura),
engenharias ou afins

02

Matemática
(Elementar)

Graduandos ou graduados dos cursos de
Matemática (bacharelado ou licenciatura),
engenharias ou afins

01

Química

Graduandos ou graduados dos cursos de
Química, Engenharia Química ou afins

02

TOTAL DE VAGAS

24

V – DAS ATIVIDADES E ÁREAS DE ATUAÇÃO
O Programa conta com um componente curricular focado no BNCC e este
será utilizado para desenvolver os conteúdos que estarão disponíveis para os
estudantes do ensino médio brasileiro. Com isso, as atuações dos voluntários
serão centradas no desenvolvimento de conteúdos escritos, bem como na
resolução de exercícios e formatação de listas e atividades para os estudantes do
ensino médio, que ficarão disponíveis na plataforma, sem qualquer custo para os
estudantes.
VI – CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA
O Programa de Voluntariado disponibilizará um crachá, além de mentorias
e treinamentos nas áreas de Produção de Conteúdo, Tecnologia da Educação,
Educação 4.0, BNCC – Base Nacional Curricular Comum –, bem como
certificado com as atividades realizadas e horas cedidas.
Além disso, os conteúdos terão total autoria dos voluntários, que também
terão um perfil na plataforma com informações curriculares e com os conteúdos
produzidos. Este perfil, posteriormente pode ser utilizado como curriculum ou
complementar o mesmo.
VII – DAS ATUAÇÕES E DURAÇÃO
Os voluntários receberão capacitação prévia conforme cronograma. A
carga horária de cada voluntário será de, no mínimo 08 (quatro) e de no máximo
20 (vinte) horas semanais, com o desenvolvimento das atividades de segunda à

sexta (exceto feriados). As cargas horárias e escalas serão definidas durante o
processo, levando em conta a gestão de tempo do voluntário e as entregas serão
baseadas em metas.
A atuação está temporariamente locada no edifício The Place Business
Center (Cardume Coworking: Unidade The Place), que fica localizado na Rua Belo
Horizonte, bairro Adrianópolis (próximo ao Manauara Shopping). Mas durante o
processo o local poderá ser alterado.
VIII – INSCRIÇÕES
As inscrições para o Recrutamento do Programa de Voluntários serão
realizadas no período de 16 de maio de 2019 e 30 de maio de 2019, somente pela
internet.

Os

candidatos

deverão

preencher

o

formulário

(pelo

link

https://lazu.org/inscricao_programadevoluntariado.html).
A aceitação do candidato no Programa de Voluntariado está vinculada à
inscrição em tempo hábil estipulado no edital, análise de currículo e dos arquivos
solicitados, entrevista por telefone e período disponível para atuação do voluntário
no programa.
O candidato selecionado será comunicado via e-mail ou telefone e o
resultado será divulgado em https://lazu.org/programadevoluntariado.html, no
dia 31 de maio de 2019.
IX – CRONOGRAMA
O cronograma de eventos deverá ocorrer na seguinte disposição, devendo
ser amplamente divulgado em casos de mudanças:
AÇÃO

DATA

Divulgação do Edital

16.05.2019

Período de Inscrição

16.05.2019 a 30.05.2019

Resultado

31.05.2019

1º Reunião Presencial

03.05.2019

X – DISPOSIÇÕES FINAIS
A Lazu se reserva ao direito de revogar este edital, bem como realizar novas
chamadas de seleção.
XI – MAIS INFORMAÇÕES

LAZU
CNPJ 33.634.756/0001-41
The Place Business Center, Sala 612, Rua Belo Horizonte, Adrianópolis.
ACESSE NOSSO SITE: https://lazu.org
ACESSE NOSSO INSTAGRAM: https://instagram.com/lazuorg
ACESSE NOSSO FACEBOOK: https://facebook.com/lazuorg
ACESSE NOSSO TWITTER: https://twitter.com/lazuorg
EMAIL: lazuorg@gmail.com
WHATSAPP: (92) 99609-4282

Manaus, 16 de Maio de 2019

